SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

1 (24)

Plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 – 15.00

Beslutande

Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande
Lars Sandberg (S)
Désirèe Mattsson (S)
Marie Hägerbaum (S)
Ingeborg Sevastik (V)
Cecilia Bernsten (C)
Anna-Lena Söderblom (M)
Barbro Andin Mattsson (C)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Rebecka Modin
Socialchef Håkan Dahlqvist, Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg, Vårdoch omsorgschef Carina Kumlin, Administrativ chef Margaretha Borgström
§§ 200-207, 210-219: Verksamhetschef för HVB ensamkommande barn Martina Jirlow
§ 210: Konsult från pwc Anders Törnqvist
§§ 210-211: Områdeschef vård och omsorg Jessica Helmefors
§ 212: Samordningschef vid hälsa och habilitering (landstinget)
, barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott: Roger Lamell (S), Gunnel Wahl-gren (C) och
Christer Lindström (M)
Ersättare: Elisabeth Wedholm-Mattsson (C), Åsa Lindstrand (-)

Utses att justera

Anna-Lena Söderblom

Justeringens
plats och tid

Socialförvaltningen, Östhammar

Underskrifter Sekreterare

……………………………………………..
Rebecka Modin

Ordförande

……………………………………………..
Kerstin Björck-Jansson

Justerande

……………………………………………..
Anna-Lena Söderblom

Paragrafer 200-220

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Östhammars socialnämnd

Sammanträdesdatum

2016-12-21

Datum för
anslags uppsättande

2016-12-

Förvaringsplats
för protokollet

Socialkontoret, Östhammar

Underskrift

anslags nedtagande

……………………………………………..
Rebecka Modin
Utdragsbestyrkande

2017-01-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

2 (24)

§ 200
Tillkommande ärenden
 Socialnämndens företrädare i tjänstemannaledning/beredning i Region
Uppsala
 Tack för verksamhetsåret
Socialnämnden fastställer ärendelistan.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

3 (24)

§ 201
Föredragningar
Vård- och omsorgschef Carina Kumlin föredrar:
§ 204: Presentation av nya chefer
§ 205: Information från socialkontoret december
Verksamhetschef för HVB för ensamkommande barn Martina Jirlow föredrar:
§ 204: Presentation av nya chefer
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar:
§ 205: Information från socialkontoret december
§ 207: Fastställande; Budget 2017 – 2020
§ 209: Fastställande; Socialnämndens mål 2017
§ 217: Samordning av barnavårdsförbundet
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar:
§ 206: Budgetuppföljning till och med november 2016
Konsult från pwc Anders Törnqvist föredrar:
§ 210: Information; Äldreplan
Områdeschef vård och omsorg Jessica Helmefors föredrar:
§ 211: Projektsamarbete med staden Poti i Georgien inom äldreomsorg och LSSboende
Samordningschef vid hälsa och habilitering (landstinget)
drar:
§ 212: Information om bildande av Region Uppsala
Socialnämnden ajournerar sig mellan kl. 14.05 och 14.20.
_____

Utdragsbestyrkande

före-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 202

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

4 (24)

Dnr SN-2016-67
Dnr SN-2016-68
Dnr SN-2016-165

Dpl 904
Dpl 904
Dpl 904

Redovisning av delegationsbeslut
Föreligger delegationslistor.
1. Arbetsutskottets protokoll 2016-12-07.
2. Beslut i vård- och omsorgsärenden 161101 – 161130
3. Beslut i individ- och familjeomsorgsärenden 161101 – 161130
4. Beslut i övriga ärenden registrerade 161101 – 161130
Socialnämndens beslut
Redovisning av delegationsbeslut godkännes.
______

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 203

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

5 (24)

Dnr SN-2016-11

Dpl 904

Information december
1)
Dnr SN-2016-211
Dpl 006
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 116/2016: sammanträdesdagar 2017
samt information om förändrad tid för tre av socialnämndens arbetsutskott då de
inträffar morgonen efter kommunfullmäktige.
2)
Dnr SN-2016-282
Dpl 003
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 114/2016: antagande av taxa för
kopiering av allmänna handlingar.
3)
Dnr SN-2016-283
Dpl 003
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 115/2016: antagande av policy för
bisyssla.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
4)
Dnr SN-2016-288
Dpl 736
Skrivelse angående utredning av samordning av färdtjänst och sjukresor. Ärendet handläggs på kommunkansliet.
5)
Dnr SN-2015-70
Dpl 709
Protokoll från kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionsnedsatta den
21 november 2016.
6)
Dnr SN-2016-215
Dpl 901
Protokoll från möte mellan kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott den 15 september 2016.
7)
Dnr SN-2016-293
Dpl 901
Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen, landstinget i Uppsala län: § 307/2016:
regional samverkansstruktur inom område hälsa, stöd, vård och omsorg. Samverkansstrukturen rör tjänstemannanivån.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

6 (24)

§ 204
Presentation av nya chefer
Ny vård- och omsorgschef Carina Kumlin presenterar sig och sin bakgrund.
Verksamhetschef för HVB för ensamkommande barn Martina Jirlow presenterar
sig och sin bakgrund.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av presentationerna.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 205

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21
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Dnr SN-2016-12

Dpl 904

Information från socialkontoret december












Avstämning med landstinget indikerar att avtal för närvårdsenheten kan
behandlas politiskt i januari och februari.
Information från regiondag där demografi och vårdutveckling diskuterades.
Individ- och familjeomsorgschef kommer sitta med i en grupp för att hitta
bostäder.
Arbete med att ta fram vilken statistik som ska kunna tas ut ur det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine pågår.
Arbete pågår för bygglov, brandskydd och planering för ombyggnationer
inför ny användning av Solgården.
Diskussion om olika möjligheter för boende för ensamkommande barn.
Diskussion om ansvar för vård inklusive hälso- och sjukvård för ensamkommande barn.
Diskussion om brandskydd i hemmet för brukare inom hemtjänst.
Lägesrapport för införandet av mobila närvårdsteam.
Information om resultat från löneöversyn.
Lägesrapport från KPMG:s översyn av felaktiga tidsrapporter till Försäkringskassan.

Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg
samt vård- och omsorgschef Carina Kumlin.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden tar del av informationen.
_____




Lägesrapport från ärendet angående felaktiga tidsrapporter till Försäkringskassan. Ett möte mellan socialchef och Försäkringskassan har ägt rum.
Kommunen har sagt upp avtalet med skolskjutsar och färdtjänst. Ny upphandling pågår.
Socialnämndens löneutfall visar att socialsekreterare, sjuksköterskor och
undersköterskor har något lägre genomsnittslön än i länets andra kommuner.

Socialchef Håkan Dahlqvist samt vård- och omsorgschef Carina Kumlin föredrar
ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 206

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

8 (24)

Dnr SN-2016-95

Dpl 042

Budgetuppföljning till och med november 2016
Föreligger personalkostnader för vård och omsorg till och med november 2016.
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden tar del av redovisningen.
_____
Föreligger prognos nettokostnader för socialförvaltningen, personalkostnader
och driftbudget för vård och omsorg samt kostnadsutveckling försörjningsstöd
till och med november 2016.
Administrativ chef Margaretha Borgström föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisningen.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 207

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

9 (24)

Dnr SN-2016-156

Dpl 041

Fastställande
Budget 2017 – 2020
Föreligger förslag till budget 2017 – 2020 och förslag till investeringsbudget.
Ärendet diskuteras.
Arbetsutskottets förslag 2016-05-11
Socialnämnden antar preliminär Årsbudget 2017 – 2020 och preliminär investeringsbudget.
Socialnämnden äskar totalt 25 miljoner för 2017.
Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
_____
Socialnämndens beslut 2016-05-25
Socialnämnden godkänner preliminär Årsbudget 2017 – 2020 och preliminär
investeringsbudget.
Socialnämnden äskar totalt 25 miljoner för 2017 utöver föreslagen ramutökning
på 10 117 000 kr.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Ärendet diskuteras. Handlingen ska uppdateras utifrån vissa förändringar som
skett. Det innebär att socialnämndens fastställda Årsbudget 2017 och Plan 20182020 (inklusive verksamhetsberättelse) kommer skilja sig från den som fastställts i kommunfullmäktiges budget 2017, dock utan att socialnämnden går
emot kommunfullmäktiges beslut.
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden fastställer reviderad Årsbudget 2017 och plan 2018-2020.
_____
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

10 (24)

Föreligger Årsbudget 2017, Plan 2018-2020 för socialnämnden. Handlingen
skiljer sig från den budget som fastställts av kommunfullmäktige med ett förtydligande på sida 6 att betalningsansvarslagen träder i kraft senare än beräknat.
Handlingen kompletteras med tabeller över internbudget.
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer reviderad Årsbudget 2017 och plan 2018-2020.
Socialförvaltningen får i uppdrag att genomföra en konsekvensbeskrivning
av förändrade ekonomiska förutsättningar för omsorgen om ensamkommande barn. Riskanalysen ska redovisas för socialnämnden i januari 2017.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 208

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

11 (24)

Dnr SN-2016-284

Dpl 002

Delegation för attesträtt
Redovisas förslag att delegera budgetramen till socialchefen med rätten att
vidaredelegera.
Förslaget utgår från attestreglementet där det framgår att nämnden ska ge uppdrag som beslutsattestant till namngivna personer samt att nämnden kan delegera
till förvaltningschef att under löpande år utse attestanter.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden delegerar budgetramen till socialchefen, med rätten att vidaredelegera.
_____
Socialnämndens beslut
Socialnämnden delegerar budgetramen till socialchefen, med rätten att
vidaredelegera.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 209

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

12 (24)

Dnr SN-2016-247

Dpl 012

Fastställande
Socialnämndens mål 2017
Workshop med fokus på fyra av kommunfullmäktiges mål:
KF 1: Östhammars kommun ska vara en kommun som ger barn och unga goda
förutsättningar att möta framtidens utmaningar.
KF 2: Östhammars kommun ska vara en kommun med stöd- och omsorgsverksamhet som utgår från individensbehov och värdighet.
KF 4: Östhammars kommun ska vara en kommun där invånarna upplever ökade
förutsättningar för delaktighet
KF 7: Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan
Socialchef Håkan Dahlqvist, individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg
och tillförordnad vård- och omsorgschef Lena Nilsson Sääf föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut 2016-10-26
Socialförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med målen utifrån förda
diskussioner.
_____
Föreligger förslag till mål för socialnämndens verksamheter 2017. Handlingen
ska justeras utifrån att kommunfullmäktige har ändrat numrering på målen samt
vissa justeringar som diskuteras under beredningen.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden fastställer mål för socialnämndens verksamheter 2017.
_____
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer mål för socialnämndens verksamheter 2017.
(Bilaga 1.)
Socialförvaltningen får i uppdrag att tydliggöra kopplingen mellan workshopens resultat och målen.
_____
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 210

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

13 (24)

Dnr SN-2015-50

Dpl 012

Information
Äldreplan
Kommunens äldreplan fastställdes av kommunfullmäktige 2008 med en giltighetstid till 2018. Årliga uppföljningar har redovisats i kommunens verksamhetsberättelser.
Diskussion kring behovet av att skapa en ny äldreplan som kan gälla från och
med 2018.
Arbetsutskottets förslag 15-02-11
Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att fatta beslut om
att igångsätta en process för en ny äldreplan.
_____
Socialnämndens beslut 15-02-25
Socialnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att fatta beslut om
att igångsätta en process för en ny äldreplan.
_____
Kommunstyrelsen har beslutat att ge socialnämnden i uppdrag att ta fram en ny
äldreplan att gälla från och med 2018.
Arbetsutskottets beslut 2015-04-08
Socialförvaltningen får i uppdrag att påbörja upphandlingen av konsulttjänst som
ska utgöra resurs i framtagandet av ny äldreplan.
_____
Förligger förslag till projektbeskrivning. Redovisas lägesrapport inför upphandling av konsulttjänster.
Arbetsutskottets förslag 2016-02-15
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

14 (24)

Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut 2016-02-24
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
Information om pågående arbete:
 övergripande uppföljning av målen i tidigare äldreplan
 insamling och bearbetning av statistik gällande bland annat befolkning och
vårdinsatser
 insamling av information från övriga förvaltningar
 möten med medborgare för insamling av synpunkter samt vilka synpunkter
som togs upp
 planering inför äldreforum
Konsult från pwc Anders Törnqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 211

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

15 (24)

Dnr SN-2016-280

Dpl 901

Projektsamarbete med staden Poti i Georgien inom äldreomsorg och LSSboende
Föreligger förslag till projektsamarbete med Poti i Georgien för utbyte av kunskaper och erfarenheter inom områdena äldreomsorg och omsorg om barn med
funktionsnedsättningar. Projektet föreslås finaniseras genom ansökan hos Sida
om kommunalt partnerskap. Information om projektorganisation med styrgrupp,
projektgrupp och projektledare. Diskussion om vikten att involvera personal (på
olika nivåer såsom chefer och undersköterskor) samt frivilligorganisationer.
Internationell samordnare Stefan Edelsvärd och områdeschef vård och omsorg
Jessica Helmefors föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden ställer sig som projektägare bakom en ansökan till Sida om ett
kommunalt partnerskap på 3 år med projektstart den 1 juli 2017.
_____
Områdeschef vård och omsorg Jessica Helmefors föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig som projektägare bakom en ansökan till Sida om
ett kommunalt partnerskap på 3 år med projektstart den 1 juli 2017.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 212

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

16 (24)

Dnr SN-2016-293

Dpl 901

Information om bildande av Region Uppsala
Information om organisation och framtida arbetssätt i den nya regionbildningen.
Redovisning av uppdrag att se över samverkansstrukturer inklusive nuvarande
samverkansstrukturer och planerad samverkansstruktur efter regionbildningen.
Samordningschef vid hälsa och habilitering (landstinget)
drar ärendet.

före-

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: Roger Lamell (S), Gunnel Wahlgren (C) och Christer Lindström (M) deltar.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 213

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21
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Dnr SN-2015-403

Dpl 701

Internkontroll
Föreligger internkontroll av:
 Skyddsbedömningar inom IFO (kontroll 2 av 2)
 Placeringsprocessen barn och ungdom (kontroll 2 av 2)
 Förhandsbedömningar inom IFO (Tid från anmälan till öppnad utredning
Barn o Ungdom) (kontroll 2 av 2)
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden godkänner internkontrollen av:
 Skyddsbedömningar inom IFO (kontroll 2 av 2)
 Placeringsprocessen barn och ungdom (kontroll 2 av 2)
 Förhandsbedömningar inom IFO (Tid från anmälan till öppnad
utredning Barn o Ungdom) (kontroll 2 av 2)
Förhandsbedömningar inom IFO ska ingå i internkontrollplan för 2017.
_____
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner internkontrollen av:
 Skyddsbedömningar inom IFO (kontroll 2 av 2)
 Placeringsprocessen barn och ungdom (kontroll 2 av 2)
 Förhandsbedömningar inom IFO (Tid från anmälan till öppnad
utredning Barn o Ungdom) (kontroll 2 av 2)
Förhandsbedömningar inom IFO ska ingå i internkontrollplan för 2017.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Sid
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Dnr SN-2016-163
Dnr SN-2016-175
Dnr SN-2016-252

Dpl 734
Dpl 734
Dpl 734

Uppföljning av hemtjänst enligt LOV
Föreligger uppföljning av utförare enligt LOV inom hemtjänst daterad 2016-1128. Uppföljningen rör tre utförare: Vallonens hemtjänst AB, Aktivt stöd Uppland AB och Privat hemtjänst AB.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden godkänner 2016 års uppföljning av utförare enligt LOV inom
hemtjänst.
_____
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner 2016 års uppföljning av utförare enligt LOV
inom hemtjänst.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 215

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

19 (24)

Dnr SN-2016-279

Dpl 734

Ersättningsnivåer för hemtjänst 2017
Föreligger förslag till ersättningsnivåer för hemtjänst 2017.
Administrativ chef Margaretha Borgström och socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden fastställer ersättningsnivåer för hemtjänst 2017:
Egen regi
Tätort
Glesbygd
_____

417
447

Extern regi utan
Extern regi med
momskompensation momskompensation
431
457
462
490

Socialnämndens beslut
Socialnämnden fastställer ersättningsnivåer för hemtjänst 2017:
Egen regi
Tätort
Glesbygd
_____

417
447

Extern regi utan
Extern regi med
momskompensation momskompensation
431
457
462
490

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

Sid
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Dnr SN-2016-281

Dpl 710

Revidering
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd inom IFO
Riktlinjerna har reviderats utifrån genomförd översyn och aktualitetsgranskning.
Avstämning har skett mot lag, praxis och nuvarande arbetssätt.
Individ- och familjeomsorgschef Mikael Sjöberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden antar riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
_____
Diskussion om redaktionella ändringar.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden antar riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. (Bilaga 2)
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21
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Dnr SN-2016-276

Dpl 901

Samordning av barnavårdsförbundet
Ingeborg Sevastik (V) informerar från barnavårdsförbundet. Barnombudsmannen i Uppsala län föreslås få i uppdrag att samordna förbundets arbete under
2017 till en kostnad av 100 000 kr.
Socialnämndens beslut 2016-11-23
Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att samordna förbundets
arbete på annat sätt.
Arbetsutskottet får i uppdrag att handlägga frågan.
Socialnämndens uppfattning är att förbundets medel ska gå till stöd för barn
istället för till administrativa kostnader.
_____
Efter avstämning finns det möjlighet att landstingets verksamhet hälsa och habilitering sköter samordning och administration inom ramen för SUF. En lägesrapport lämnas till nämndens sammanträde.
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag 2016-12-07
Socialnämnden tar del av informationen.
_____
Utifrån att avtal reda är tecknat med Barnombudsmannen i Uppsala län för 2017
redovisas förslag att socialförvaltningen får i uppdrag verka för att Region Uppsala får samordningsuppdraget 2018.
Socialchef Håkan Dahlqvist föredrar ärendet.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.
Arbetsutskottet får i uppdrag att fortsätta verka för att Region Uppsala får
samordningsuppdraget 2018.
_____
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden
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Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

22 (24)

Dnr SN-2016-31

Dpl 904

Rapporter
Kerstin Björck-Jansson (C) rapporterar från politisk styrgrupp närvård den 14
december 2016.
Socialnämnden tar del av rapporten.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

§ 219

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

23 (24)

Dnr SN-2016-295

Dpl 002

Socialnämndens företrädare i tjänstemannaledning/beredning i Region Uppsala
Socialnämnden § 113/2015 har utsett socialchef Håkan Dahlqvist till socialnämndens representant i TKL (Tjänstemannaberedningen Kommun Landsting)
med mandat att företräda nämnden i de frågor som behandlas i TKL. Frågeställningar och information från TKL ska enligt tidigare beslut föras tillbaka till socialnämnden.
Föreligger bilaga till landstingsstyrelsens protokoll § 307/2016: Regional samverkansstruktur inom område hälsa, stöd, vård och omsorg i Region Uppsala –
Förslag. Där framgår följande:
”Tjänstemannaberedning kommuner och landsting, TKL, består av kommunernas socialchefer och representanter från landstingets ledning. Deltagarna har ett
formellt mandat att representera sina nämnder och styrelser. Vissa frågor kan
beslutas utifrån deltagarnas delegering medan andra frågor bereds i samverkan
och beslutas i respektive representants politiska forum. TKL ansvarar också för
de samverkansdokument som publiceras i kvalitetshandboken ViS, Vård i samverkan. Flera grupper arbetar på uppdrag av TKL i frågor som rör vårdkedjan,
patientsäkerhet, inkontinens och särskilda näringsprodukter (gemensamma upphandlingar etc), eHälsa m.m.” (s. 3)
”TKL och ledningsgruppen för FoU-stöd ersätts av ett gemensamt samverkansforum, tjänstemannaledning/beredning, där även representation från skola/elevhälsa, arbetsförmedling och försäkringskassa genom samordningsförbundet samt
länsstyrelsen medverkar.” (s. 7)
Redovisas förslag att utse socialchef Håkan Dahlqvist till att representera socialnämnden i det gemensamma samverkansforumet tjänstemannaledning/beredning
som ersätter TKL.
Socialnämndens beslut
Socialchef Håkan Dahlqvist utses till att representera socialnämnden i samverkansforumet tjänstemannaledning/beredning med mandat att företräda
nämnden i de frågor som behandlas där. Protokoll från tjänstemannaledningens sammanträden ska delges socialnämnden.
_____

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sid

2016-12-21

24 (24)

§ 220
Tack för verksamhetsåret
Kerstin Björck-Jansson (C) redovisade att kommunens utvecklingspris delades
ut på kommunfullmäktige den 13 december och att tre medarbetare på socialförvaltningen fick pris:
 Kristina Westerberg Pettersson, undersköterska vid Parkvägens äldreboende i Österbybruk, för en kreativ och enkel lösning med buntband som
förändrar och förnyar ett invant arbetssätt.
 Eva Andersson, enhetschef vid Parkvägens äldreboende, för sitt ledarskap som visar hur en uppmuntrande och stödjande kultur skapar goda
förutsättningar för verksamhetsutveckling på det lokala planet.
 Medarbetarna vid Edsvägen 16 och Maria Ek för sitt engagerade arbete
med kultur i vården, ett strukturerat arbetssätt för att göra kulturen mer tillgänglig för äldre och funktionshindrade.
Socialförvaltningen framförde ett tack till socialnämndens ledamöter och ersättare för årets arbete och socialnämnden framförde ett särskilt tack till ledningsgruppen för verksamhetsåret.
Socialnämnden framför ett tack för årets arbete till alla medarbetare inom
socialförvaltningen.
_____

Utdragsbestyrkande

